
 
ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 

 (άρθρο 8 Ν.1599/1986) 
Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8  

αρ. 4 Ν. 1599/1986) 
 

Περιγραφή αιτήματος: Επαναπογραφή ναυτικού 

ΠΡΟΣ: 
Υ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ./ΚΒ’/ΔΝΕΡ 1ο 

(Γραφείο Απογραφής) 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ / Α.ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ / ΚΛΑΔΟΣ Β’ / ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ/ΤΜΗΜΑ 1ο  
2ας ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ 18, 185 35 ΠΕΙΡΑΙΑΣ / ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 213-1371141, E-MAIL: dner.a.apografis@hcg.gr 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ: 

Ο – Η Όνομα:  Επώνυμο:  

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:   

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:  

Ημερομηνία γέννησης:   

Τόπος Γέννησης:  Α.Φ.Μ.  

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:  Τηλ/
Κιν: 

 

Τόπος Κατοικίας:  Οδός:  Αριθ:  ΤΚ:  

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):  

Δ/νση Ηλεκτρ. 
Ταχυδρομείου 
(Εmail):  

 
ΟΡΙΣΜΟΣ / ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ (για κατάθεση αίτησης ή παραλαβή τελικής διοικητικής πράξης) : Σε περίπτωση που δε συντάσσεται η εξουσιοδότηση 
στο παρόν έντυπο απαιτείται προσκόμιση εξουσιοδότησης με επικύρωση του γνησίου υπογραφής από δημόσια υπηρεσία ή συμβολαιογραφικό 
πληρεξούσιο. 
Όνομα – επώνυμο εκπροσώπου  
Ονοματεπώνυμο πατέρα  Α.Δ.Τ.  
Οδός, αριθμός και Τ.Κ.  
Τηλέφωνο, Φαξ, E-mail  
 

Σας υποβάλλω σχετικά δικαιολογητικά και παρακαλώ όπως προβείτε στην επαναπογραφή ναυτικού φυλλαδίου. Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις 
κυρώσεις, που προβλέπονται από της διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, σας δηλώνω υπεύθυνα ότι: 
Δεν έχω την ιδιότητα  του πολιτικού υπαλλήλου (Μόνιμου - Ι.Δ.Α.Χ.) του Δημοσίου, Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), των Οργανισμών 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) πρώτου και δευτέρου βαθμού ή στρατιωτικού υπαλλήλου (π.δ.104/2020). 
Είμαι συνταξιούχος ή  δεν είμαι συνταξιούχος (διαγράφεται αναλόγως)  φορέα ενταχθέντος στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής  Ασφάλισης ( Ε.Φ.Κ.Α.) ή 
έτερου δημοσίου ασφαλιστικού φορέα (π.δ.104/2020).  
Δεν έχω καταδικαστεί αμετάκλητα για λιποταξία ή ανυποταξία. 
Δεν έχω την ιδιότητα του εν ενεργεία ή συνταξιούχου πολιτικού ή στρατιωτικού δημοσίου υπαλλήλου ,υπαλλήλου νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου ή 
κοινωνικοποιημένου οργανισμού. (π.δ.260/2001 όπως ισχύει). 

 
                                                                                                                                                                     Ημερομηνία:  Πειραιάς, ……..…./…………/……………….       

                                                                                                                                                                                     Ο – Η Δηλ…… 
 
 
 

                                                                                                                                                                                        (Υπογραφή) 
 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΦΥΛΛΑΔΙΟΥ: 
Να πληροί τα γενικά και ειδικά προσόντα απογραφής: 
• Να έχει συμπληρώσει ημερολογιακά το δέκατο έκτο έτος της ηλικίας του και να μην υπερβαίνει το εξηκοστό τέταρτο (π.δ. 104/2020) ή να έχει 
συμπληρώσει το 16ο έτος της ηλικίας του άνευ ανώτατου χρονικού ορίου ηλικίας (π.δ.260/2001). 
• Να είναι απόφοιτος Γυμνασίου (π.δ. 104/2020) ή Δημοτικού (π.δ.260/2001 όπως ισχύει). 
• Να μην έχει καταδικασθεί σε κάθειρξη κατά την τελευταία δεκαετία. 
• Να μην έχει καταδικασθεί κατά την τελευταία δεκαετία σε φυλάκιση ανώτερη του εξαμήνου συνολικά για λαθρεμπορία, κλοπή, απάτη, υπεξαίρεση, 
πλαστογραφία, διευκόλυνση εισόδου στο ελληνικό κράτος ή εξόδου από αυτό υπηκόου τρίτης χώρας, χωρίς να υποβληθεί στον απαιτούμενο έλεγχο 
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, ένεκα παραβάσεων των διατάξεων περί ναρκωτικών και προστασίας του Νομίσματος και για εγκλήματα κατά των 
ηθών (π.δ. 104/2020) ή  να μην έχει καταδικασθεί κατά την τελευταία δεκαετία σε φυλάκιση ανώτερη του εξαμήνου συνολικά για λαθρεμπορία, κλοπή, 
απάτη, ένεκα παραβάσεων των διατάξεων περί ναρκωτικών και προστασίας του Εθνικού Νομίσματος και για εγκλήματα κατά των ηθών. ( π.δ. 260/2001). 



• Να έχει αποφοιτήσει επιτυχώς από το βασικό κύκλο σπουδών Σχολής Σωστικών και Πυροσβεστικών Μέσων. 
• Να είναι υγιής και ικανός για το ναυτικό επάγγελμα  εφόσον κριθεί ΙΚΑΝΟΣ από τις Υγειονομικές Επιτροπές Απογραφομένων Ναυτικών και Εργατών 
Θαλάσσης (ΥΕΑΝΕΘ) ή την Ανώτατη Ναυτική Υγειονομική Επιτροπή (ΑΝΥΕ). 
• Άρρενες από δεκαοκτώ ετών και άνω να μην έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα για λιποταξία ή ανυποταξία και να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους 
υποχρεώσεις ή να βρίσκονται νόμιμα εκτός των τάξεων του στρατεύματος. 
 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

 
ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ 

ΑΙΤΗΣΗ  
ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 

1. Υπεύθυνη Δήλωση (εμπεριέχεται στην παρούσα Αίτηση – 
Υπεύθυνη Δήλωση) στην οποία ο υποψήφιος δηλώνει ότι: 
Δεν έχει την ιδιότητα  του πολιτικού υπαλλήλου (Μόνιμου - 
Ι.Δ.Α.Χ.) του Δημοσίου, Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου 
(Ν.Π.Δ.Δ.), των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) 
πρώτου και δευτέρου βαθμού ή στρατιωτικού υπαλλήλου 
(π.δ.104/2020). 
Είμαι συνταξιούχος ή  δεν είμαι συνταξιούχος (διαγράφεται 
αναλόγως)  φορέα ενταχθέντος στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής  
Ασφάλισης ( Ε.Φ.Κ.Α.) ή έτερου δημοσίου ασφαλιστικού 
φορέα (π.δ.104/2020), ή δεν έχει την ιδιότητα του εν ενεργεία 
ή συνταξιούχου πολιτικού ή στρατιωτικού δημοσίου 
υπαλλήλου, υπαλλήλου νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου 
ή κοινωνικοποιημένου οργανισμού. (π.δ.260/2001 όπως 
ισχύει). 
Δεν έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για λιποταξία ή 
ανυποταξία. 

   

2. Πτυχίο βασικού κύκλου σπουδών Σχολής Σωστικών και 
Πυροσβεστικών Μέσων. 

   

3. Τρεις (03) όμοιες πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες  
4,5 Χ 3,5 (όχι από αυτόματο μηχάνημα). 

   

4. Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου Γενικής Χρήσης από την 
Εισαγγελία του τόπου γεννήσεως (ζητείται Υπηρεσιακώς). 

   

5. Πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης για τους άνδρες 
(ζητείται Υπηρεσιακώς) 

   

6. Γνωμάτευση ΥΕΑΝΕΘ / ΑΝΥΕ, Ακτινογραφία Θώρακος μόνο 
από ∆ημόσιο Νοσοκομείο (ισχύς 6 μήνες). 

   

7. Φωτοτυπία ταυτότητας.    
8. ∆ιπλότυπο είσπραξης 31,17€ (για την Αττική) ή 41,17€ (για 
την υπόλοιπη Ελλάδα) από ∆ημόσιο Ταμείο ή μέσω e-
παραβόλου. 

   

9. Πίνακας θαλάσσιας υπηρεσίας ναυτικού (ζητείται 
υπηρεσιακώς)  

   

 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 
• Οι εξεταζόμενοι στην Αττική θα περνούν πρώτα από ΙΙας Μεραρχίας 18, 3ος όροφος τις εργάσιμες ημέρες 08.30-13.00 για τη λήψη παραπεμπτικού προς εξέταση στην 
Υ.Ε.Α.Ν.Ε.Θ. Θα έχουν μαζί τους Θα έχουν μαζί τους : (α) Ακτινογραφία θώρακος, (β) παράβολο ∆ημοσίου Ταμείου ή διπλότυπο είσπραξης ή e-παράβολο 31,17 €, (γ) δύο όμοιες 
πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες 4,5 Χ 3,5 (όχι από αυτόματο μηχάνημα) και (δ) απολυτήριο Στρατού ή πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης (υπηρεσιακή αναζήτηση). Οι 
διαμένοντες στην υπόλοιπη Ελλάδα καταθέτουν τα ανωτέρω α,γ,δ, δικαιολογητικά και παράβολο δημοσίου 41,17€ στην πλησιέστερη του τόπου της μόνιμης κατοικίας τους 
απογράφουσας Λιμενικής Αρχής για λήψη παραπεμπτικού σημειώματος και εξέταση από την ΥΕΑΝΕΘ του τόπου μόνιμης κατοικίας τους. Κάθε Τρίτη και Παρασκευή 
διενεργούνται Ιατρικές εξετάσεις για τους διαμένοντες στην Αττική στην οδό Γρ. Λαμπράκη 150 (Υγειονομική Επιτροπή Απογραφομένων Ναυτικών και Εργατών Θαλάσσης) 
(ΥΕΑΝΕΘ) ενώ για τους διαμένοντες στην περιφέρεια αρμόδια είναι η ΥΕΑΝΕΘ του τόπου μόνιμης κατοικίας τους. 
• Η κατάθεση των δικαιολογητικών θα γίνεται κάθε μέρα από 08.30 - 13.30 μετά την ημερομηνία εξέτασης από ΥΕΑΝΕΘ ή ΑΝΥΕ και την έλευση του αντιγράφου ποινικού 
μητρώου του ενδιαφερόμενου ο οποίος εν συνεχεία εφόσον απαιτείται θα παραπέμπεται στην Σχολή Σωστικών και Πυροσβεστικών Μέσων ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ή ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ προς 
απόκτηση πτυχίου βασικού κύκλου σπουδών. 
• Η επαναπογραφή διενεργείται στο ήδη υπάρχον ναυτικό φυλλάδιο εφόσον έχουν κατατεθεί πλήρως τα δικαιολογητικά. 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 
•Η παραλαβή του Ναυτικού Φυλλαδίου που έχει διενεργηθεί επαναπογραφή πραγματοποιείται από το Γραφείο Απογραφής του Υ.ΝΑ.Ν.Π./Α.ΛΣ-ΕΛ.-ΑΚΤ/ΚΛΑΔΟΣ Β’/ΔΝΕΡ 
1ου οδός ΙΙας Μεραρχίας 18, Πειραιάς, 8ος όροφος (για την Αττική) και τις κατά τόπους απογράφουσες Λιμενικές Αρχές. 
ΕΝ∆ΙΚΟΦΑΝΗ ΚΑΙ ΕΝ∆ΙΚΑ ΜΕΣΑ: 
Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος κριθεί υγειονομικά ακατάλληλος από την Πρωτοβάθμια Επιτροπή (ΥΕΑΝΕΘ), μπορεί να ασκήσει προσφυγή για παραπομπή ενώπιον της 
Ανωτάτης Ναυτικής Υγειονομικής Επιτροπής (ΑΝΥΕ) εντός τριμήνου από την ημερομηνία που αναγράφεται στην πρωτοβάθμια απόφαση (Γνωμάτευση ΥΕΑΝΕΘ). 

 

Επιλέξτε τον τόπο παραλαβής το ναυτικού σας φυλλαδίου: 
 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ: Να είναι απογεγραμμένος ως ναυτικός. 
 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ: Αυθημερόν από την υποβολή πλήρων δικαιολογητικών εφόσον πραγματοποιείται από Υ.ΝΑ.Ν.Π./Α.ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. / ΚΛΑΔΟΣ Β’ / 
ΔΝΕΡ 1ο (Γρ. Απογραφής).  

 

ΚΟΣΤΟΣ: 31,17 €  (Αττική) ή 41,17 € (υπόλοιπη Ελλάδα)  
 

«Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με 
φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος 
βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών». 

 
 

 



ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ  ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 
Το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής/Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής 
Ακτοφυλακής/Διεύθυνση Ναυτικής Εργασίας σας ενημερώνει ότι η επεξεργασία των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 
(Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) και του ν. 4624/2019 (137 Α΄). Η χρήση και 
επεξεργασία των ανωτέρω δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται θα πραγματοποιηθεί 
αποκλειστικά για τη διεκπεραίωση του αιτήματός σας, για σκοπούς άσκησης των αρμοδιοτήτων της 
Διεύθυνσης Ναυτικής Εργασίας. Νομική Βάση για την επεξεργασία είναι η συμμόρφωση με έννομη 
υποχρέωση και η εκπλήρωση καθηκόντων που εκτελούνται προς το δημόσιο συμφέρον και κατά την 
ενάσκηση δημόσιας εξουσίας. Για την άσκηση των δικαιωμάτων σας (ενημέρωσης, πρόσβασης, 
διόρθωσης, περιορισμού της επεξεργασίας και αντίρρησης κατά περίπτωση) δύναται να απευθύνεστε 
στο dner@hcg.gr ή μέσω αλληλογραφίας στην ταχυδρομική διεύθυνση: Ακτή Βασιλειάδη, Πύλη Ε1 - Ε2, 
Τ.Κ. 185 10, Πειραιάς, υπόψιν της Διεύθυνσης Ναυτικής Εργασίας. 
Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων Υ.ΝΑ.Ν.Π.: https://www.ynanp.gr/el/contact/epikoinwnia-dpo 
Αναλυτική ενημέρωση έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής 
Ακτοφυλακής www.hcg.gr και στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής 
www.ynanp.gr στην ενότητα ΄΄Για τον Πολίτη΄΄. 

 



ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ 
Αίτημα Επαναπογραφή ναυτικού 
Υπηρεσία Υποβολής:  
Αριθ. Πρωτοκόλλου:  Ημ/νια αιτήματος:  
Αρμόδιος 
Υπάλληλος: 

Όνομα:   Επώνυμο:  

Αιτών:  Όνομα:  Επώνυμο:   
 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
 

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ 
ΑΙΤΗΣΗ  

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ 
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ 

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 

1. Υπεύθυνη Δήλωση (εμπεριέχεται στην παρούσα Αίτηση – 
Υπεύθυνη Δήλωση) στην οποία ο υποψήφιος δηλώνει ότι: 
Δεν έχει την ιδιότητα  του πολιτικού υπαλλήλου (Μόνιμου - 
Ι.Δ.Α.Χ.) του Δημοσίου, Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου 
(Ν.Π.Δ.Δ.), των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) 
πρώτου και δευτέρου βαθμού ή στρατιωτικού υπαλλήλου 
(π.δ.104/2020). 
Είμαι συνταξιούχος ή  δεν είμαι συνταξιούχος (διαγράφεται 
αναλόγως)  φορέα ενταχθέντος στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής  
Ασφάλισης ( Ε.Φ.Κ.Α.) ή έτερου δημοσίου ασφαλιστικού φορέα 
(π.δ.104/2020), ή δεν έχει την ιδιότητα του εν ενεργεία ή 
συνταξιούχου πολιτικού ή στρατιωτικού δημοσίου υπαλλήλου, 
υπαλλήλου νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου ή 
κοινωνικοποιημένου οργανισμού. (π.δ.260/2001 όπως ισχύει). 
Δεν έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για λιποταξία ή ανυποταξία. 

   

2. Πτυχίο βασικού κύκλου σπουδών Σχολής Σωστικών και 
Πυροσβεστικών Μέσων. 

   

3. Τρεις (03) όμοιες πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες  
4,5 Χ 3,5 (όχι από αυτόματο μηχάνημα). 

   

4. Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου Γενικής Χρήσης από την 
Εισαγγελία του τόπου γεννήσεως (ζητείται Υπηρεσιακώς). 

   

5. Πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης για τους άνδρες 
(ζητείται Υπηρεσιακώς) 

   

6. Γνωμάτευση ΥΕΑΝΕΘ / ΑΝΥΕ, Ακτινογραφία Θώρακος μόνο 
από ∆ημόσιο Νοσοκομείο (ισχύς 6 μήνες). 

   

7. Φωτοτυπία ταυτότητας.    
8. ∆ιπλότυπο είσπραξης 31,17€ (για την Αττική) ή 41,17€ (για την 
υπόλοιπη Ελλάδα) από ∆ημόσιο Ταμείο ή μέσω e-παραβόλου. 

   

9. Πίνακας θαλάσσιας υπηρεσίας ναυτικού (ζητείται 
υπηρεσιακώς)  

   

 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 
• Οι εξεταζόμενοι στην Αττική θα περνούν πρώτα από ΙΙας Μεραρχίας 18, 3ος όροφος τις εργάσιμες ημέρες 08.30-13.00 για τη λήψη παραπεμπτικού προς εξέταση στην 
Υ.Ε.Α.Ν.Ε.Θ. Θα έχουν μαζί τους Θα έχουν μαζί τους : (α) Ακτινογραφία θώρακος, (β) παράβολο ∆ημοσίου Ταμείου ή διπλότυπο είσπραξης ή e-παράβολο 31,17 €, (γ) δύο όμοιες 
πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες 4,5 Χ 3,5 (όχι από αυτόματο μηχάνημα) και (δ) απολυτήριο Στρατού ή πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης (υπηρεσιακή αναζήτηση). Οι 
διαμένοντες στην υπόλοιπη Ελλάδα καταθέτουν τα ανωτέρω α,γ,δ, δικαιολογητικά και παράβολο δημοσίου 41,17€ στην πλησιέστερη του τόπου της μόνιμης κατοικίας τους 
απογράφουσας Λιμενικής Αρχής για λήψη παραπεμπτικού σημειώματος και εξέταση από την ΥΕΑΝΕΘ του τόπου μόνιμης κατοικίας τους. Κάθε Τρίτη και Παρασκευή 
διενεργούνται Ιατρικές εξετάσεις για τους διαμένοντες στην Αττική στην οδό Γρ. Λαμπράκη 150 (Υγειονομική Επιτροπή Απογραφομένων Ναυτικών και Εργατών Θαλάσσης) 
(ΥΕΑΝΕΘ) ενώ για τους διαμένοντες στην περιφέρεια αρμόδια είναι η ΥΕΑΝΕΘ του τόπου μόνιμης κατοικίας τους. 
• Η κατάθεση των δικαιολογητικών θα γίνεται κάθε μέρα από 08.30 - 13.30 μετά την ημερομηνία εξέτασης από ΥΕΑΝΕΘ ή ΑΝΥΕ και την έλευση του αντιγράφου ποινικού 
μητρώου του ενδιαφερόμενου ο οποίος εν συνεχεία εφόσον απαιτείται θα παραπέμπεται στην Σχολή Σωστικών και Πυροσβεστικών Μέσων ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ή ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ προς 
απόκτηση πτυχίου βασικού κύκλου σπουδών. 
• Η επαναπογραφή διενεργείται στο ήδη υπάρχον ναυτικό φυλλάδιο εφόσον έχουν κατατεθεί πλήρως τα δικαιολογητικά. 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 
•Η παραλαβή του Ναυτικού Φυλλαδίου που έχει διενεργηθεί επαναπογραφή πραγματοποιείται από το Γραφείο Απογραφής του Υ.ΝΑ.Ν.Π./Α.ΛΣ-ΕΛ.-ΑΚΤ/ΚΛΑΔΟΣ Β’/ΔΝΕΡ 
1ου οδός ΙΙας Μεραρχίας 18, Πειραιάς, 8ος όροφος (για την Αττική) και τις κατά τόπους απογράφουσες Λιμενικές Αρχές. 
ΕΝ∆ΙΚΟΦΑΝΗ ΚΑΙ ΕΝ∆ΙΚΑ ΜΕΣΑ: 
Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος κριθεί υγειονομικά ακατάλληλος από την Πρωτοβάθμια Επιτροπή (ΥΕΑΝΕΘ), μπορεί να ασκήσει προσφυγή για παραπομπή ενώπιον της 
Ανωτάτης Ναυτικής Υγειονομικής Επιτροπής (ΑΝΥΕ) εντός τριμήνου από την ημερομηνία που αναγράφεται στην πρωτοβάθμια απόφαση (Γνωμάτευση ΥΕΑΝΕΘ). 

 

Επιλέξτε τον τόπο παραλαβής το ναυτικού σας φυλλαδίου: 
 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ: Να είναι απογεγραμμένος ως ναυτικός. 
 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ: Αυθημερόν από την υποβολή πλήρων δικαιολογητικών εφόσον πραγματοποιείται από Υ.ΝΑ.Ν.Π./Α.ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. / ΚΛΑΔΟΣ Β’ / 
ΔΝΕΡ 1ο (Γρ. Απογραφής).  

 

ΚΟΣΤΟΣ: 31,17 €  (Αττική) ή 41,17 € (υπόλοιπη Ελλάδα)  
 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΟΥ ΕΠΕΛΕΓΗ: 

                                                                           Ο Υπάλληλος 
 

                                                                            (υπογραφή) 
 
 
 



ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ  ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 
Το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής/Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής 
Ακτοφυλακής/Διεύθυνση Ναυτικής Εργασίας σας ενημερώνει ότι η επεξεργασία των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 
(Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) και του ν. 4624/2019 (137 Α΄). Η χρήση και 
επεξεργασία των ανωτέρω δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται θα πραγματοποιηθεί 
αποκλειστικά για τη διεκπεραίωση του αιτήματός σας, για σκοπούς άσκησης των αρμοδιοτήτων της 
Διεύθυνσης Ναυτικής Εργασίας. Νομική Βάση για την επεξεργασία είναι η συμμόρφωση με έννομη 
υποχρέωση και η εκπλήρωση καθηκόντων που εκτελούνται προς το δημόσιο συμφέρον και κατά την 
ενάσκηση δημόσιας εξουσίας. Για την άσκηση των δικαιωμάτων σας (ενημέρωσης, πρόσβασης, 
διόρθωσης, περιορισμού της επεξεργασίας και αντίρρησης κατά περίπτωση) δύναται να απευθύνεστε 
στο dner@hcg.gr ή μέσω αλληλογραφίας στην ταχυδρομική διεύθυνση: Ακτή Βασιλειάδη, Πύλη Ε1 - Ε2, 
Τ.Κ. 185 10, Πειραιάς, υπόψιν της Διεύθυνσης Ναυτικής Εργασίας. 
Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων Υ.ΝΑ.Ν.Π.: https://www.ynanp.gr/el/contact/epikoinwnia-dpo 
Αναλυτική ενημέρωση έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής 
Ακτοφυλακής www.hcg.gr και στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής 
www.ynanp.gr στην ενότητα ΄΄Για τον Πολίτη΄΄. 

 


